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a coqueiro-anao provavelmente se originou de uma muta<;ao genica do coqueiro-gigante. E
uma planta monaica, que apresenta flores de ambos os sexos na mesma inflorescencia. As flores

masculinas se tornam aptas para a poliniza<;ao ja no momenta da abertura natural da inflorescencia,

enquanto que as flores femininas dos an5es amarelo e vermelho 0 fazem apas oito a nove dias dessa

abertura, respectivamente (Aragao et aI., 1998). Em media, cad a coqueiro-anao emite de 15 a 20

inflorescencias durante um ana (Aragao et aI., 1998). a intervalo de abertura da inflorescencia ocorre

mensalmente, de acordo com as variedades e esta<;6es do ano.

Esta pesquisa objetiva determinar 0 intervalo de abertura da inflorescencia em cultivares de

coqueiro-anao nas epocas da chuva e da seca.

a trabalho esta sendo realizado no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de Coco, localizado

no Campo Experimental de Betume, pertencente ao Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Tabuleiros

Costeiros (CPATC) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa), situado no munic[pio

sergipano de Neapolis, compreendendo as seguintes cultivares de coqueiro: anao-amarelo-de-gramame

(AAG), anao-amarelo-da-malasia (AAM), anao-vermelho-de-gramame (AVG), anao-vermelho-de-camar5es

(AVC). anao-vermelho-da-malasia (AVM) e anao-verde-de-Jiqui (AVeJ).

a municipio de Neapolis apresenta clima de tipo A's, segundo a classifica<;ao de Koppen,

com precipita<;ao media anual de 1.250 mm, distribuida em torno de 80% e 20% nas epocas chuvosa e

seca, respectivamente. a solo da area experimental e classificado como Areia Quartzosa, com baixa

fertilidade natural.

a experimento foi implantado em parcelas subdivididas, inteiramente casualizado, com 6

tratamentos (cultivares). duas epocas do ana (epocas da chuva e da seca) e 15 repeti<;6es (plantasl. Esse

campo e irrigado por microaspersao, com uma dota<;ao em torno de 150 litros/planta/dia na epoca seca. A

aduba<;ao e realizada anualmente, com base na analise foliar; as capinas sac efetuadas sempre que

necessario.
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As avaliac;:oes do intervalo de abertura da inflorescencia foram feitas no perfodo de novembro

de 1997 a julho de 1999.

As analises de variancia foram efetuadas sobre a media das avaliac;:oes no perfodo acima

citado e nas avaliac;:oes dos perfodos chuvoso (abril a setembro) e seco (outubro a marc;:o), como mostra a

Tabela 1. As medias dos tratamentos nas duas epocas do ana foram comparadas pe/o teste de Tuckey, a

5% de probabilidade (Tabela 2).

De acordo com a Tabela 1, observa-se que ocorreram diferenc;:as altamente significativas

(psO,01) entre tratamentos, epoca de ana e interac;:ao tratamento x epoca do ano, indicando neste caso

um comportamento diferenciado das cultivares de coqueiro-anao para 0 carater intervalo de abertura da

inflorescencia em relac;:ao as epocas seca e chuvosa do ano. Ainda se observa na Tabela 1, que os

coeficientes de variac;:ao a e b foram baixos, indicando boa precisao experimental.

anao. Aracaju, SE

Tratamento (T) 5 16,9 * *

Erro (a) 84 0,7

Epoca (E) 62886,0* *

Interac;:ao T x E 5 60,0* *

Erro (b) 84 3.7

C V (a) % 4,1

C V (b) % 9,1

o intervalo de abertura da inflorescencia do coqueiro-anao e em media de 20,5 dias, sendo

maior na epoca da chuva (23,9 dias) e menor na epoca da seca (18,4 dias), independentemente da
~

cultivar (Tabela 2). As amplitudes de abertura das inflorescencias nas epocas da chuva e da seca foram de

21,3 dias (AAM) a 26,5 dias (AVM) e de 16,6 dias (AAM) a 19,4 dias (AVMl, respectivamente, Tabela 2.

o AAM (intervalos de abertura da inflorescencia nas epocas da chuva de 21,3 dias e da

seca, de 16,6 dias) e 0 AAG (intervalos de abertura da inflorescencia nas epocas da chuva de 22,1 dias e

da seca. de 17,7 dias), apresentaram os menores intervalos de abertura. tanto na epoca da chuva quanto

na epoca da seca, sendo diferentes estatisticamente pelo teste de Tuckey a p < 0,05 tanto entre si como

entre as demais cultivares (Tabela 2). 0 contrario ocorreu com 0 AVM (na epoca da chuva, 26,5 dias e na

epoca seca. 19,4 dias) e 0 AVeJ (intervalo de abertura de 19,2 dias na epoca seca), que mostraram os

maiores intervalos de abertura da inflorescencia. As demais cultivares de coqueiro-anao evidenciaram um

comportamento intermediario dessa caracterfstica nas duas epocas do ano.



Tabela 2. Dados de intervalo de abertura da inflorescencia {dial avaliados em cultivares de coqueiro-anao.

Aracaju, 1999

AVM 22,1 a AVM 26,5 a AVM 19,4 a

AVG 21,3 b AVG 25,1 b AVeJ 19,2 a

AVC 21,2 b AVC 25,0 b AVG 18,7 b

AVeJ 21,0 b AVeJ 23,4 c AVC 18.7 b

AAG 19,5 c AAG 22,1 d AAG 17,7 c

AAM 18,0 d AAM 21,3 e AAM 16,6 d

Media geral 20,5 23,9 18,4
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